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H I R D E T É S

GYÖRFI CSABA RENDEZŐ A KILENC CÍMŰ PRODUKCIÓRÓL, A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT TÖRTÉNŐ, NÉZŐK NÉLKÜLI SZÍNHÁZRÓL

Premier helyett főpróba Temesváron
Nézők nélkül, főpróbai ke-
retek közt zajlott a temes-
vári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház Kilenc 
című musicaljének bemu-
tatója. Györfi  Csabával, 
az előadás rendezőjével ar-
ról beszélgettünk, miként 
hat az alkotói munkára 
az állandósuló bizonyta-
lanság, és hogy létezhet-e 
egyáltalán nézők nélkül 
színház.

 » OLÁH ESZTER

A temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház-
ban hónapok óta várat 

magára a közös térben történő 
élményszerzés, hiszen a város-
ban stabilan magas a fertőzött-
ségi arány. Az idei évad második 
bemutatóját a színház zárt ajtók 
mögött kényszerült megtarta-
ni. A Györfi  Csaba (portrénkon) 
rendezésében színpadra állított 
Kilenc című musicalt – amely 
Federico Fellini 8½ című, félig 

önéletrajzi fi lmjének adaptációja 
– a színészek március 21-én né-
zők nélkül, főpróbai keretek közt 
játszották. Az előadás rendező-
jét arról kérdeztük, hogyan hat 
az alkotói folyamatra és magára 
az alkotásra, ha a végeredmény 
utáni várva várt premieren nincs 
jelen a nagyérdemű.

Készenléti állapotban
alkotni
A színház több ezer éves ha-
gyománya kizárólag úgy ma-
radhatott fenn az egyre inger-
gazdagabb technológiákkal élő 
szórakoztatóipar világában, 
hogy a néző-színész kölcsön-
hatását alapul vevő, egyszeri és 
megismételhetetlen találkozás-
ra épít. A fi zikai távolságtartás 
követelménye éppen a színhá-
zi hagyomány alapjait ingatta 
meg, jelentős változások elé ál-
lítva a színházi közeg valameny-
nyi alkotóját. A szabadúszó ren-
dezőre és koreográfusra, Györfi  
Csabára is frusztrálóan hatott a 
színházakat fokozottan érintő, 
járványhelyzeti bizonytalanság. 
Tapasztalata szerint a bizonyta-
lanság miatt az előadók is más-
képp próbálnak, mint koráb-
ban: teherbíró képességüket és 
türelmüket erősen befolyásolja 
a kiszámíthatatlanság. Hozzá-
tette, rendezőként – akinek a fo-
lyamatban való gondolkodás az 
elsődleges feladata – többletki-
hívást jelentett állandó készen-
léti állapotban alkotni. „Kétszer 
annyi vagy még több energiát 
égetek ebben a helyzetben, mert 
úgy létezem egy próbafolyamat-
ban, hogy bármikor megsza-
kadhat, eltolódhat, leállhat az a 
rendszer, amiben éppen vagyok. 
Erre fel vagyok készülve, és bí-
zom abban, hogy jól fogok imp-
rovizálni, ha lépni, váltani kell” 
– vázolta a rendező. Az egy éve 
tartó készültség azonban idővel 
őt is megtanította alkalmazkod-
ni a „napról napra történő élet” 
állapotához.

Nézők nélkül a színház
üres próbálkozás
Bár a Kilenc című musicalben 
részt vevő alkotók a próbafo-
lyamat kezdetétől sejthették, 
hogy az előadás egyelőre nem 
kerül nézők előtt bemutatásra, 
mégis teljes energiabedobással 
dolgoztak. Györfi  Csaba kifej-
tette, az előadás felépítése köz-
ben rendszerint nem a folyamat 
végével foglalkozik, hiszen az 

egyszer úgyis bekövetkezik. In-
kább arra fi gyel, ami az adott 
körülmények közt inspirálni 
tudja, jelen esetben például az 
erős egyéniségekből és számos 
fi atal előadóból álló temesvári 
társulat. Ennek ellenére érzett 
egyfajta csalódottságot a fo-
lyamat végén, azonban ez nem 
befolyásolta a próbafolyamat 
egészét, számára ugyanis a 
társulattal való találkozás és a 
közös ügyön való együttgondol-
kodás fontossága került inkább 
előtérbe. „A temesvári próbafo-
lyamat úgy zajlott, hogy miköz-
ben kint, az utcán tüntettek az 
emberek a megszorítások ellen, 
nekünk öröm volt elvonulni, ki-
zárni a nem felhőtlen külvilágot, 
és hinni egy másik párhuzamos 
valóságban” – idézte fel a ren-
dező. Elmondása szerint a Felli-
ni-adaptáció színpadra alkalma-
zásánál két alapvető szempontot 
tartott szem előtt: egyrészt fi -
gyelt arra, hogy a történet a néző 
számára is személyessé tudjon 
válni, másrészt viszont – musi-

calről lévén szó – olyan erőteljes 
zenei világ építésére törekedett, 
ahol az előadók zenei tehetsége 
és a dalok professzionális meg-
szólaltatása egyszerre tudja kép-
viselni a darab dramaturgiáját. 

Az előadásban használt színházi 
elemek érvényességét azonban 
egyelőre nem nyílt alkalmuk a 
nézők jelenlétében lemérni, így 
a premier tulajdonképpen főpró-
bának felelt meg. Györfi  Csaba 
szerint az előadás koncepciója 
még inkább nélkülözhetetlenné 

teszi a nézők előtt történő játék 
aktusát. Hozzátette, egyáltalán 
nem könnyű az alkotóknak úgy 
befejezni egy anyagot, hogy azt 
nem látta néző, és nem tudhatni 
egyáltalán, mikor lesz rá esély 
legközelebb. „Számomra a né-
zők és játszók együttes energi-
ájából születő csoda jelenti az 
előadást magát. Ez párbeszéd, 
bármelyik fél hiánya esetében 
nem beszélhetünk színházról. A 
nézők nélküli színház üres pró-
bálkozás valamiféle túlélésre” – 
mondta a rendező. Úgy fogalma-
zott, a jelenlegi helyzet sajnos 
nagymértékben befolyásolhatja 
a színház defi nícióját és jövőjét, 
a nézők vágynak a színházra, az 
előadók arra, hogy nézzék őket, 
ha ez sokáig nem tud beteljesül-
ni, mindkét fél morális sérülést 
szenvedhet, mely globális szin-
ten nagyon sok embert érint-
het. Reméli ugyanakkor, hogy 
a befektetett munka nem válik 
fölösleges időpazarlássá, és a 
nagyérdemű mielőbb élőben is 
megtekintheti az előadást.

 » „Számomra a nézők 
és játszók együttes 
energiájából születő 
csoda jelenti az előadást 
magát. Ez párbeszéd, 
bármelyik fél hiánya 
esetében nem beszélhe-
tünk színházról. A nézők 
nélküli színház üres 
próbálkozás valamiféle 
túlélésre.”
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A Kilenc című, Györfi  Csaba rendezte temesvári előadás Fellini 8½ című, félig önéletrajzi fi lmjének adaptációja




